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Välkommen till Vux Huddinges  
utbildningar för elever som är döva 
eller har en hörselnedsättning

Du som är döv eller har en hörselnedsättning kan ha det svårare 
att lära dig ett nytt språk och lära känna en ny kultur. På Vux 
Huddinge får du möjlighet att utvecklas efter dina förutsättningar 
och i din egen takt. Med rätt hjälpmedel, individuellt anpassade 
kursplaner och engagerade lärare som ser just dina behov blir 
inlärningen enklare. Oavsett om du vill lära dig svenska för att få 
ett jobb, vill studera vidare eller har andra drömmar, finns vi här 
för att hjälpa dig. Tillsammans ser vi till att du når dina mål.

I snart 40 år har vi utvecklat vår 
pedago gik och våra arbetsmetoder för 
att ge dig som är döv eller har en hörsel-
nedsättning bästa förutsättningar till 
inlärning och integration i det svenska 
samhället. Idag erbjuder vi som en av 
få skolor i Sverige SFI-undervisning för 
både döva elever och elever som har 
en hörselnedsättning. I vårt kursutbud 
finns även grundläggande och gymna-
siala utbildningar i matematik, svenska 
som andraspråk och teckenspråk.

Att lära känna ett nytt land
De allra flesta av våra lärare är själva 
döva eller har en hörselnedsättning. 
Många av dem kommer även från 
andra kultu rer. De vet därför vilka 
utmaningar det innebär att komma 
till ett nytt land som döv eller med en 
hörselnedsättning. De hjälper dig att 
få inblick i hur kulturen för döva och 

personer med en hörselnedsättning ser 
ut i Sverige, vad du kan få hjälp med 
och vilka rättig heter du har.  

Under utbildningen får du hjälp att 
utveckla goda kommunikativa strate-
gier så att du kan göra dig förstådd när 
språkkunskaperna inte räcker till. Våra 
lärare visar bland annat exempel på 
digi tala hjälpmedel som appar, ljud-
stöd, mail och SMS.

Med individen i fokus
På Vux Huddinge studerar du i din egen 
takt och efter dina förutsättningar. Våra 
lärare anpassar studieplan, hjälpmedel 
och schema efter ditt behov och det 
är du som bestämmer när du är redo 
att få betyg. Genom hela utbildningen 
finns även vårt skickliga elevteam med 
kurator, specialpedagog, speciallärare 
och studievägledare till hands för att ge 
dig det stöd du behöver.

”Det här är en skola där 
du får vara den du är –  du 
lär dig på dina egna villkor 
och i din egen takt.”  
Siala Pilt, Bitr. rektor
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För dig som har en hörselnedsättning 

I våra utbildningar för elever med  
en hörselnedsättning sker all under-
visning på tal med hörselslinga, 
utom i ämnet teckenspråk. I klass-
rummen finns både lärarmikrofon 
och bänkmikrofoner, vilket gör 
interaktiv undervisning möjlig. Som 
elev tränas du i att ta ansvar för att 
uppfatta vad som sägs och att bli 
uppfattad av klasskamrat erna. Miljön 
i klassrummet är även anpassad med 
ljuddämpande bord och stolar samt 
ljuddämpande och mörkläggande 
gardiner. 

Flera av lärarna utom i ämnena 
mate ma  tik och svenska som andra-
språk grund har själva en hörselned-
sättning och är ofta även utbildade 
i specialpedagogik med inriktning 
hörselnedsättning/ dövhet och  
teckenspråk.

Att leva med hörselnedsättning  
i Sverige
I undervisningen diskuterar vi vad det 
innebär att leva med en hörselnedsätt-
ning i hemlandet jämfört med i Sverige. 
Vi bjuder ofta in representanter från 
Hörselskadades förening som informe-
rar om sin verksamhet och aktiviteter 
som ordnas. Vi gör också studiebesök 
när föreningen arrangerar öppet hus 
eller har utställningar om hjälpmedel. 
Vår målsättning är att du ska få god 
kunskap om vilka rättigheter och 
möjligheter till stöd du har i Sverige.

Rätt hjälpmedel
För att du ska lyckas med dina studier 
är det viktigt att du har rätt hjälpmedel 
och får det stöd du behöver. Vi har 
ett nära samarbete med hörselvården 
och deras kuratorer och hjälper dig i 
kontakten med dem.

Hej Iman, studerande på Vux Huddinges utbildningar för  
elever med en hörselnedsättning

Vilka kurser läser du?
Jag läser SFI C-kurs och teckenspråk.

Vad är det bästa med utbildningen?
Grupperna är små och det är lugnt. 
Det finns hörselslinga i klassrummen 
så det går bra att höra och alla kan 
avläsa varandra. När jag gick i vanlig 
klass fanns det ingen teknik alls och 
jag fick ofta huvudvärk och spände 
mig. Och jag lärde mig inte mycket. 
Eftersom flera av lärarna också har en 
hörselnedsättning finns förståelse för 
vilka problem man kan ha. Jag känner 
att jag har ett värde som en person med 
hörselnedsättning. 

Vad tycker du om dina lärare?
Jag tycker mycket om dem eftersom de 
är vana att titta på oss elever när vi pra-
tar och vill att vi ska ha ögonkontakt när 
vi pratar. De lär oss att prata en i taget så 
att alla hinner med. Jag tror att det beror 
på att både vi elever och flera lärare har 
en hörselnedsättning. Lärarna disku-
terar, kommunicerar och frågar oss 
mycket. De lär oss att tänka djupt om 
det vi läser och det tycker jag om. 

Vad tycker du om de hörselhjälp
medel som finns?

Läraren har en mikrofon och varje 
bord har bänkmikrofon. Det fungerar 
bra och jag hör bra i skolan.

Vad vill du göra efter utbildningen?
Jag vill jobba med annat än att städa 
och diska. Min dröm är att få ett jobb 
där jag kan använda teckenspråk, t.ex. 
på en förskola med barn som är döva 
eller har hörselnedsättningar.

Skulle du rekommendera skolan  
till en vän? 

Ja, absolut! Det är en lugn och tyst miljö 
där man kan lära sig bra. Våra lärare ser 
direkt om man inte är uppmärksam 
eller inte hör. I vanlig klass var det 
ingen som såg mig. Jag hörde inte bra 
men ingen frågade mig varför jag inte 
var uppmärksam.
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SFI 
SFI, svenska för invandrare, ger dig som nyanländ baskunskaper i svenska 
och insyn i det svenska samhället. Lärarna har själva hörselnedsättningar 
och vet vilka konsekvenser detta får för inlärning av ett nytt språk. 

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå   
Ämnet ger dig kunskaper i och om det svenska språket. Du får hjälp  
att utveckla ditt svenska tal- och skriftspråk så att du kan uttrycka dig  
i olika sammanhang och för olika syften. 

Matematik på grundläggande nivå 
Matematik på grundläggande nivå ger dig kunskaper om matematikens 
användning i vardags-, studie- och arbetsliv. När du fått betyg i ämnet 
har du behörighet att söka till matematik på gymnasial nivå. 

Matematik på gymnasial nivå 
Matematik på gymnasial nivå ger dig fördjupade kunskaper i ämnet och är 
ofta ett ämne som krävs för att ha behörighet att söka till högskola. 

Engelska på grundläggande nivå 
Ämnet ger dig grundläggande kunskaper i det engelska språket. Du  
får utveckla din förmåga att använda engelska i olika situationer och 
för skilda syften. När du fått betyg i ämnet har du behörighet att söka 
till engelska på gymnasienivå.

Teckenspråk 
Tecken kan vara ett stort stöd i kommunikationen i de fall hörselhjälp-
medel inte är fullt ut tillräckliga för kommunikation. Ämnet hjälper 
dig att utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika 
situationer och möjligheter att uttrycka din personlighet. 

Samhällsorientering
Ämnet ger dig viktig information för en bra start i Sverige. Du får 
kunskap om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter 
och skyldigheter du har. Undervisningen bedrivs på svenska och vänder 
sig främst till elever på SFI, D-nivå.

Kurser för elever med en hörselnedsättning
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För dig som är döv 
I våra utbildningar för dig som är döv 
sker all undervisning på teckenspråk  
av döva lärare, utom i svenska som 
andraspråk där teckenspråkstolk finns 
med på alla lektioner. Flera av våra 
lärare är utbildade i både svenska som 
andraspråk för döva och teckenspråk, 
vilket skapar förutsättningar för två-
språkig undervisning.

Att vara döv i Sverige 
I undervisningen diskuterar vi vad 
det innebär att vara döv i hemlandet 
jämfört i Sverige. Vi bjuder ofta in 

representanter från dövorganisationer, 
dövföreningen och andra instanser 
som verkar för döva och informerar 
om sin verksamhet och om aktuella 
projekt. Vi gör också studiebesök på 
dövverksamheter och andra platser 
med teckenspråkiga tjänster runt 
omkring i länet. Det ger dig värdefulla 
kontakter samt kunskap om hur du 
kan utnyttja de servicetjänster som 
erbjuds. Vår målsättning är att du ska 
få god kunskap om vilka rättigheter 
och möjligheter till stöd du har som 
döv i Sverige.

Intervju med student på Vux Huddinges  utbildningar för döva

Vilka kurser läser du?
Jag läser SFI D-kurs och matte.

Vad är det bästa med utbildningen?
Att vi har döva lärare som kan mitt 
modersmål flytande. SFI ger mig också 
en andra chans att lära mig att läsa och 
skriva ordentligt. Jag flyttade till Sverige 
när jag var liten och skolgången var 
stökig och svår. Mina föräldrar kunde 
varken svenska eller teckenspråk så vår 
kommunikation hemma fungerade 
inte heller bra. Jag missade mycket som 
jag försöker ta igen nu. 

Vad tycker du om utbildningens  
upplägg?

Jag har en individuell studieplan som 
jag tycker är bra för då vet jag vad jag 
ska göra och det skapar en röd tråd 
genom hela utbildningen.

Vad är din målsättning med  
utbildningen? 

Jag skulle vilja studera vidare på SVA 
och hoppas att mina betyg räcker för  
att få gymnasiebehörighet. 

Skulle du rekommendera skolan till  
en vän? 

Jag rekommenderar gärna Vux  
Huddinge för här finns duktiga  
kompetenta och trevliga lärare.
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Ansökan
Våra utbildningar för elever som är döva eller har en hörselnedsättning  har 
löpande antagning under året. Så här ansöker du till våra utbildningar:

1. Informationsbrev
Skriv ett kort informationsbrev som 
innehåller följande uppgifter:
• Namn
• Födelsedata
• Adress
• Mobilnummer
• Språk
• Nationalitet
• Tidigare skolbakgrund och arbets-

livserfarenhet från hemlandet och 
Sverige.

Bifoga information om din hörselned-
sättning eller dövhet och ett aktuellt 
audiogram (hörselkurva).

Brevet skickas till:
Satu Raunela
Vux Huddinge, Hörsel- och Dövenheten
Patron Pehrs väg 6
141 85 Huddinge

2. Kallelse till inskrivning
När vi mottagit ditt brev skickar vi  
en kallelse till inskrivning med kart-
läggande samtal och språktest. 

3. Inskrivning
Vid inskrivningen fyller vi tillsammans 
i en ansökan som vi skickar till din 
hemkommun för beslut. Med ansökan 
bifogar vi även ett audiogram som visar 
att din hörselnedsättning är konstaterad.

4. Kallelse till kursstart
När vi fått tillbaka ett påskrivet avtal 
från din hemkommun, kallar vi dig till 
kursstart.

Kontakt
Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar om våra utbildningar.

Kontaktperson: Satu Raunela, Lärare och samordnare för hörsel- och dövenheten
Tfn: 08-535 311 17 
Sms: 070-198 35 17  
Epost: satu.raunela@huddinge.se 

Webb: www.huddinge.se/vux 

SFI
SFI, svenska för invandrare, ger dig som nyanländ baskunskaper 
i svenska och insyn i det svenska samhället. Lärarna som själva är 
döva vet vilka konsekvenser detta får för inlärning av ett nytt språk.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå 
Ämnet ger dig kunskaper i och om det svenska språket. Du får 
hjälp att utveckla ditt svenska tecken- och skriftspråk så att du kan 
uttrycka dig i olika sammanhang och för olika syften. Teckenspråks-
tolk finns med på alla lektioner. 

Matematik på grundläggande nivå 
Matematik på grundläggande nivå ger dig kunskaper om matemati-
kens användning i vardags-, studie- och arbetsliv. När du fått betyg i 
ämnet har du behörighet att söka till matematik på gymnasial nivå. 

Matematik på gymnasial nivå
Matematik på gymnasial nivå ger dig fördjupade kunskaper i ämnet 
och är ofta ett ämne som krävs för att ha behörighet till högskola.

Teckenspråk 
Ämnet hjälper dig att utveckla ett rikt teckenspråk, som ger självför-
troende, trygghet i olika situationer och möjligheter att uttrycka din 
personlighet. 

Kurser för döva elever



Gymnasie och arbetsmarknadsförvaltningen 
Huddinge kommun
141 85 Huddinge


